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Organizacje non-profit jako beneficjenci procesu integracji 
europejskiej na przykładzie działalności „Fundacji Jagniątków”

Streszczenie 

Celem rozważań jest przedstawienie organizacji non-profit jako beneficjentów 
procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności Fundacji Jagniątków. 
Analizie poddano projektową działalność fundacji w latach 2009-2013. Do jej re-
alizacji zastosowano indywidualny wywiad pogłębiony oraz analizę dokumentów. 
W świetle przedstawionych wyników, Fundacja Jagniątków pełni rolę beneficjenta 
bezpośredniego i pośredniego, a organizacje non-profit rolę beneficjentów ostatecz-
nych, co ukazano na podstawie faktycznie osiągniętych korzyści, głównie meryto-
rycznych i społecznych. W wyniku realizacji projektów wzrosła m.in. liczba NGO, 
a tym samym liczba i zakres podejmowanych przez nie działań. Fundusze struktu-
ralne odgrywają obecnie znaczącą rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
społecznego dialogu i społecznych kompetencji. Artykuł należy do kategorii case 
study.

Słowa kluczowe: NGO, integracja europejska, fundusze strukturalne, Fundacja Ja-
gniątków.

Kody JEL: L31, O17, F15, F36

Wstęp

Jednym z niezwykle istotnych elementów procesu integracji europejskiej, obok polityki 
gospodarczej, jest polityka społeczna. W tym kontekście organizacje pozarządowe odgrywa-
ją niemałą rolę, o czym świadczą choćby dokumenty: Promowanie organizacji społecznych 
i fundacji w Europie oraz Komisja Europejska i organizacje pozarządowe: budowanie sil-
niejszego partnerstwa czy też zapisy w Białej Księdze. Trzeci sektor, który według szacun-
ków GUS, tworzy obecnie w Polsce ponad 80 tys. organizacji, oprócz spełniania szczególnej 
roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, stanowi także odrębną grupę beneficjentów 
funduszy europejskich, głównie strukturalnych. 

Celem rozważań jest ukazanie organizacji pozarządowych jako beneficjentów procesu 
integracji europejskiej, a precyzyjniej funduszy strukturalnych, na przykładzie działalno-
ści Fundacji Jagniątków w świetle wybranych projektów w latach 2009-2013. Fundacja 
Jagniątków ukazana została jako beneficjent bezpośredni i pośredni, natomiast jelenio-
górskie organizacje pozarządowe jako beneficjenci ostateczni, co wynika z faktycznie 
osiągniętych korzyści. Identyfikację poszczególnych korzyści umożliwiło zastosowanie 
indywidualnego wywiadu pogłębionego, przeprowadzonego w lutym 2014 roku z trzema 
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pracownikami Fundacji Jagniątków oraz pięcioma wybranymi jeleniogórskimi organizacja-
mi pozarządowymi. Dzięki analizie dokumentów dokonano także ogólnego przeglądu stanu 
wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w pespektywie lat 
2004-2006 oraz 2007-2013.

Organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy strukturalnych 
w latach 2004-2006 oraz 2007-2013

Fundusze strukturalne w perspektywie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 
oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 stanowiły podsta-
wowy instrument finansowy unijnej polityki spójności w ramach integracji krajów UE. 
W latach 2004-2006 należały do nich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(EAGGF) oraz Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa (FIFG) (Godek 2008, 
s. 23). Na skutek przeprowadzonych reform w ramach Polityki Spójności w latach 2007-
2013 do funduszy strukturalnych zaliczały się już tylko EFRR i EFS. W latach 2004-2006 
podstawowymi dokumentami określającymi cele oraz zasady pozyskiwania środków z ww. 
funduszy były Sektorowe Programy Operacyjne (SPO), Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Programy Inicjatyw Wspólnotowych. W latach 2007-
2013 takimi dokumentami były Programy Operacyjne (PO) oraz Regionalne PO (RPO).

Według przyjętych zasad, pomoc finansowa UE w zakresie realizacji poszczególnych 
programów powinna stanowić jedynie dopełnienie działań krajowych, dlatego też w latach 
2004-2006 projekty mogły być finansowane maksymalnie w 75% ze środków funduszy 
strukturalnych. W perspektywie lat 2007-2013 pomoc ta mogła wynosić już 89% (Kundera 
2003, s. 207). W rzeczywistości, co zresztą pokazują poniższe analizy, faktyczna pomoc 
finansowa w ramach ww. środków wynosiła odpowiednio 70% i 85%. 

W latach 2004-2006 sektor NGO najliczniej pozyskiwał środki w ramach następujących 
programów: Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) 
oraz Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal (PIW Equal) (MRR 2009).

Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości projektów w 2008 roku według podziału 
na wspomniane programy zaprezentowano w tabeli 1. 

W samym tylko 2008 roku wartość realizowanych projektów wyniosła ponad 3,37 mld 
złotych, z czego ok. 2,3 mld zł pochodziło z funduszy strukturalnych. Rok 2008 był okre-
sem, w którym kończyła się perspektywa działań określonych w NPR na lata 2004-2006, 
a zaczynał się cykl realizacji projektów w ramach programów, określonych w NSRO na 
lata 2007-2013. W tym właśnie roku największym zainteresowaniem ze strony NGO cie-
szył się Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach którego podpisano 148 
umów o wartości dofinansowania ok. 64 mln zł oraz Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG) – 22 umowy o wartości ponad 261 mln zł (MRR 2009).
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Tabela 1
Liczba i łączna wartość projektów (w PLN) realizowanych w 2008 roku  
przez organizacje pozarządowe w ramach programów operacyjnych 2004-2006

Lp. Nazwa programu Liczba projektów Wartość projektów (w PLN)

1 SPO WKP 151 1 248 634 919,65
2 SPO RZL 679 1 018 793 074,05
3 ZPORR 659 483 028 295,00
4 PIW Equal 51 315 170 799,82
5 Pozostałe 507 304702320,6

Razem 2047 3 370 329 409,16

Źródło: MRR (2009).

W latach 2009-2012 poza ww., wzrosło zainteresowanie także innymi programa-
mi, takimi jak: Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), Infrastruktura i Środowisko (PO 
IiŚ), Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) oraz Regionalne Programy Operacyjne 
(RPO). 

W 2009 roku trzeci sektor realizował w ramach ww. programów prawie 3,5 tys. pro-
jektów (por. tabela 2) o łącznej wartości ok. 2,5 mld złotych (por. tabela 3). Rok później 
zarówno liczba projektów, jak i ich wartość wzrosła niemal dwukrotnie. Podobną sytuację 
można zaobserwować w latach 2011-2012 (por. tabele 2 i 3). Choć w tym przypadku dyspro-
porcje nie są już tak duże, co jest w pełni zrozumiałe z uwagi na kończącą się perspektywę 
realizacji działań w ramach programów. Niemniej jednak, liczba projektów realizowanych 
w ramach każdego z nich systematycznie wzrastała z roku na rok. Taki trend świadczy nie 
tylko o zwiększeniu zainteresowania organizacji pozarządowych środkami UE, ale także 
o doskonaleniu ich kompetencji w zakresie pozyskiwania tych funduszy.

Tabela 2
Liczba projektów realizowanych w latach 2009-2010 przez organizacje pozarządowe 
w ramach programów operacyjnych 2007-2013  

Lp. Nazwa programu 2009 2010 2011 2012 

1 PO KL 3 247 5 661 7 697 9 578
2 PO IG 42 63 74 87
3 PO IiŚ 14 33 46 52
4 EWT 24 26 46 51
5 RPO 135 440 560 650
6 PO RPW 6 7 7 12

Razem 3 468 6 230 8 430 10 430

Źródło: opracowanie własne na podstawie: MRR (2010-2013).
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Tabela 3
Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2011-2012 przez organizacje 
pozarządowe w ramach programów operacyjnych 2007-2013 (w mln PLN) 

Lp. Nazwa programu 2009 2010 2011 2012 

1 PO KL 1 417,19 2 654,64 3 569,62 4 816,63
2 PO IG 446,82 630,83 701,92 767,71
3 PO IiŚ 43,94 100,38 130,41 171,41
4 EWT 10,39 36,47 49,36 75,58
5 RPO 526,12 1 325,00 1 605,26 1 777,02
6 PO RPW 22,69 25,11 25,12 36,75

Razem 2 467,15 4 772,43 6 081,69 7 645,10

Źródło: jak w tabeli 2.

Z powyższej analizy wynika, że spośród wszystkich programów operacyjnych adre-
sowanych do organizacji pozarządowych, najchętniej wybierany w latach 2008-2012 był 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. PO KL stanowi również podstawę obecnej działal-
ności Fundacji Jagniątków, bowiem większość jej projektów realizowanych jest w ramach 
przyporządkowanych mu osi priorytetowych i działań. 

Działalność Fundacji Jagniątków w świetle wybranych projektów 
w latach 2009-2013

Fundacja Jagniątków, mająca siedzibę w Jeleniej Górze, powstała we wrześniu 2004 roku, 
natomiast rok później uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Fundacja realizuje 
swoje działania w ścisłym partnerstwie z wałbrzyską Fundacją Merkury oraz wrocławską 
Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP), której zresztą jest członkiem. 
Misją fundacji jest integracja społeczna i zawodowa młodzieży, osób starszych i bezrobot-
nych, wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji pozarządowych oraz profilaktyka uzależ-
nień. Zatem profil jej działalności można określić jako społeczno-edukacyjny. W siedzibie 
fundacji funkcjonuje także Punkt Informacji Wolontariatu, będący efektem utworzonego, 
w ramach jednego z realizowanych projektów, lokalnego Inkubatora NGO.

 Do istotnych działań, zrealizowanych przez fundację przy współfinansowaniu ze środ-
ków krajowych w latach 2010-2013, należą projekty: „Karkonoskie Rady Seniorów” (V-XII 
2013), „ARTyści w akcji” (VI-IX 2013), „Monitoring Aktywizacja Partycypacja Animacja 
Lokalna” (IX 2010–IV 2012) oraz „Można inaczej” (IX 2010–VIII 2011). Pozyskane środ-
ki w ramach komponentu konkursowego wykorzystano głównie na organizację spotkań, 
warsztatów i zajęć, w tym: wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe, zakup materia-
łów informacyjnych i biurowych oraz opłacenie moderatorów. 
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W dwóch pierwszych przypadkach Fundacja Jagniątków pełniła rolę lidera projektu. 
Projekt pn. „Karkonoskie Rady Seniorów” realizowany był w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Głównym celem przed-
sięwzięcia była aktywizacja społeczna 30 seniorów po 60. roku życia, przez uczestnictwo 
w cyklu spotkań i warsztatów. Istotą projektu „ARTyści w akcji” był udział 30 uczniów 
szkół średnich w 4 jednodniowych spotkaniach warsztatowych, podczas których ich zada-
niem było wyrażenie swojej opinii na temat wybranego problemu społecznego za pomocą 
zastosowania artystycznych środków przekazu.

W przypadku projektów „Monitoring Aktywizacja Partycypacja Animacja Lokalna” 
oraz „Można inaczej” fundacja występowała jako główny partner Fundacji Merkury. Celem 
pierwszego projektu był rozwój dialogu publiczno-społecznego w 5 gminach Dolnego 
Śląska (Radków, Jemielno, Przeworno, Wińsko, Pielgrzymka), przez wzmocnienie poten-
cjału 60 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem drugiego działania 
było zminimalizowanie ryzyka wykluczeniem społecznym 40 dziewcząt i chłopców w wie-
ku 15-18 lat, przez organizację zajęć pedagogicznych, zajęć rozwijających zainteresowania, 
a także indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Do najistotniejszych efektów osiągniętych w wyniku realizacji ww. projektów należą: 
powstanie rekomendacji w systemie wsparcia seniorów na terenie miasta Jelenia Góra; po-
wstanie Rady Seniorów, która wciąż pełni funkcje opiniodawcze; zintegrowanie młodzieży 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w kole plastycznym; nabycie umiejętności w za-
kresie pisania dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwania pracy wśród młodzieży.

W działalności fundacji w latach 2009-2013 do najważniejszych projektów, realizowanych 
w ramach PO KL, współfinansowanych z EFS, należą: „Aktywizacja zawodowa mieszkań-
ców obszarów wiejskich ‒ gmina Janowice Wielkie” (IX-XI 2009), „Tworzenie Lokalnych 
Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” (2012-2013), 
„Sposób na sukces” (VIII 2008-VI 2015) oraz „Modelowa współpraca administracji publicz-
nej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” (XII 2013- VI 2015). Instytucją zarzą-
dzającą (IZ) projektami PO KL był Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego (obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), a instytucją pośredni-
czącą (IP1) ‒ Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 
Środki na realizację projektów pozyskano w drodze konkursów w ramach komponentów re-
gionalnych, które obejmowały ocenę formalną i merytoryczną składanych wniosków o do-
finansowanie. Pozyskane środki wykorzystano głównie na organizację targów, stworzenie 
inkubatora NGO, wyjazdy studyjne, organizację spotkań, warsztatów i zajęć, w tym: usługi 
noclegowe, wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe, zakup materiałów informacyj-
nych i biurowych oraz opłacenie moderatorów. 

Pierwszy z ww. projektów obejmował Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
i Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
na obszarach wiejskich. Celem projektu było wdrożenie aktywnych i prewencyjnych instru-
mentów rynku pracy. Wartość tego projektu wyniosła 43 708 zł, z czego 37 151 zł pocho-
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dziło z EFS, a 6557 zł ze środków krajowych. Efektem realizacji projektu było założenie 
własnej działalności gospodarczej przez 6 mieszkańców wsi.

Kolejny projekt, w którym mimo iż Fundacja Jagniątków pełniła rolę jedynie partne-
ra, spowodował znaczne poszerzenie zakresu jej działań oraz ich specjalizację i pewną 
specyfikację. Liderem projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach 
Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” była Dolnośląska Federacja Organizacji 
Pozarządowych, natomiast kluczowym partnerem projektu ‒ organizacja o nazwie 
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA. Podejmowana działalność obej-
mowała Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sek-
tora oraz Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt realizowano jako 
kontynuację zakończonego w 2011 roku przedsięwzięcia o nazwie „Dolnośląska Sieć 
Doradztwa Pozarządowego”. Łączna wartość projektu wyniosła aż 3 658 137 zł, z czego 
środki z funduszy strukturalnych stanowiły 3 109 416 zł. Głównym celem projektu było 
zwiększenie potencjału i rozwój trzeciego sektora, co w efekcie miało spowodować roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego. Do realizacji tego celu utworzono 16 Inkubatorów 
NGO w różnych miejscowościach Dolnego Śląska, m.in. w Jeleniej Górze w Fundacji 
Jagniątków, co w istotny sposób zwiększyło zakres jej działalności. Od tej pory funda-
cja systematycznie prowadzi działania na rzecz innych organizacji pozarządowych w za-
kresie: doradztwa i konsultingu, wsparcia technicznego i infrastrukturalnego, doradztwa 
specjalistycznego, udzielania informacji o możliwościach doskonalenia, a także aktyw-
nego rozwoju wolontariatu, tworząc Punkt Informacji Wolontariatu. W efekcie dzięki 
doradztwu w zakresie zakładania organizacji pozarządowych powstało także kilkanaście 
NGO’sów na terenie miasta Jelenia Góra.

Następne działania fundacji podejmowane były w związku z realizacją projektu 
„Sposób na sukces” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz 
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Z uwagi na obszar realizacji działań ‒ Wałbrzych, głównym partnerem pro-
jektu jest Fundacja Merkury. Głównym celem projektu jest zminimalizowanie poziomu/
ryzyka wykluczeniem społecznym 72 osób w wieku 15-24 lata, zamieszkałych na terenie 
Wałbrzycha, przez uczestnictwo w organizowanych zajęciach obejmujących m.in.: naukę 
języka angielskiego/niemieckiego, tematykę teatralną i dziennikarską, problematykę socjo-
terapeutyczną, grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodo-
wym. Całkowita wartość projektu wynosi 739 844 zł, z czego dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych stanowi 628 867 zł. Projekt będzie trwał do końca czerwca 2015 roku.

Ostatni z omawianych projektów, podobnie jak w przypadku projektu pn. „Tworzenie 
Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”, 
dotyczy Priorytetu V, Działania 5.4 oraz Poddziałania 5.4.2. Projekt „Modelowa współ-
praca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” realizowa-
ny jest w partnerstwie z UM Jelenia Góra oraz DFOP i analogicznie jak w poprzednim 
projekcie, zakończy się pod koniec czerwca 2015 roku. Łączna wartość projektu wynosi 
591 364 zł, z czego dofinansowanie z funduszy strukturalnych stanowi 502 659 zł. Celem 
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nadrzędnym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpra-
cy jst. i NGO w Jeleniej Górze. Grupą docelową są przedstawiciele jeleniogórskich NGO, 
jak również reprezentanci jst. Efekty realizacji tego działania już są widoczne i obejmują 
obecnie współpracę międzysektorową w procesie konsultowania projektów aktów norma-
tywnych, jak również organizację wspólnych przedsięwzięć, którymi są targi i spotkania 
diagnozujące. 

Analiza powyższych projektów ukazuje nie tylko niezwykle szeroki zakres działalności 
Fundacji Jagniątków, ale także niemałą skalę realizowanych przedsięwzięć. Spośród pro-
gramów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, adresowanych do organizacji po-
zarządowych, fundacja realizowała i nadal realizuje projekty tylko z PO KL, co potwierdza 
tendencję ujawnioną w analizie stanu wykorzystania funduszy przez organizacje pozarządo-
we w perspektywie lat 2004-2006 oraz 2007-2013.

Fundacja Jagniątków jako beneficjent bezpośredni i pośredni

Ukazanie Fundacji Jagniątków jako beneficjenta procesu integracji europejskiej, a kon-
kretniej ‒ podstawowych instrumentów integracji społecznej, którymi są fundusze struktu-
ralne, zostało już w pewnym stopniu dokonane. Dopełnieniem tego obrazu będzie przedsta-
wienie wyników indywidualnych wywiadów pogłębionych, które zostały przeprowadzone 
z pracownikami fundacji w lutym 2014 roku. Zanim to jednak nastąpi warto przyjrzeć się 
dokładniej definicji beneficjenta.

W kontekście funduszy strukturalnych, beneficjentem nazywa się podmiot, który jest 
uprawniony w konkretnych działaniach do składania wniosków o dofinansowanie (Szymańska 
2011, s. 29). Według art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, beneficjentem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca 
projekty finansowe z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub 
umowy o dofinansowanie projektu (2006). 

W kontekście pojęcia korzyści najbardziej jednak adekwatną definicję zaproponowa-
ła Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, która oprócz wyjaśnienia kategorii bene-
ficjenta, dokonała także rozróżnienia poszczególnych jego typów, niezwykle istotnych 
z perspektywy przyjętego w niniejszym artykule podziału. Według wspomnianej organi-
zacji, beneficjentem jest osoba, grupa lub organizacja, która może wpływać lub podlegać 
wpływowi projektu; beneficjentem bezpośrednim może być odbiorca, będący osobą fi-
zyczną lub organizacją bezpośrednio zaangażowaną w projekt; beneficjentem pośrednim 
może być partner projektu, organ rządowy lub samorządowy; beneficjentem ostatecznym 
jest osoba, instytucja lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy  
(http://www.bramabeskidu.pl/slownik).

Według powyższej klasyfikacji, która wydaje się być najbardziej adekwatna, Fundacja 
Jagniątków jest beneficjentem, zarówno pośrednim, jak i bezpośrednim. Świadczy o tym, 
zarówno charakter uczestnictwa w realizacji uprzednio analizowanych projektów PO KL, 
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jak również korzyści zidentyfikowane przez uczestników badania, przeprowadzonego w lu-
tym 2014 roku za pośrednictwem indywidualnych wywiadów pogłębionych. 

W odpowiedzi na prośbę podania najważniejszych, bezpośrednich korzyści, wyni-
kających z realizacji czterech projektów PO KL, respondenci, tj. pracownicy fundacji 
wskazali na korzyści związane z: finansami, możliwością podejmowania działań na no-
wych obszarach (np. wiejskich) oraz poszerzeniem zakresu swojej działalności, m. in. 
w zakresie rozwoju punktu informacji wolontariatu. Takich odpowiedzi udzielili wszy-
scy pracownicy.

Wśród najistotniejszych, pośrednich korzyści, najczęściej pojawiającymi się były korzy-
ści merytoryczne i społeczne, które z uwagi na charakter w taki też sposób zaprezentowano. 
W pierwszej grupie korzyści znalazły się: wzrost wiedzy na temat prawnych zasad funkcjo-
nowania NGO, elastycznych form zatrudnienia oraz technik socjoterapii, a także nabycie 
doświadczenia w zakresie realizacji projektów z jst.i NGO. Za najważniejsze korzyści spo-
łeczne uznano z kolei możliwość integracji z różnymi grupami społecznymi, w tym z pra-
cownikami innych inkubatorów NGO oraz rozwój kompetencji społecznych w obszarze: 
rozpoznawania potrzeb NGO, rozpoznawania i rozwiązywania problemów młodzieży oraz 
możliwości poprawy istniejących i tworzenia nowych, pozytywnych, społecznych warun-
ków życia na rzecz wspólnego dobra.

Organizacje non-profit jako beneficjenci ostateczni

W świetle realizowanych projektów w ramach PO KL, stanowiących obecnie podstawę 
działalności Fundacji Jagniątków, za beneficjentów ostatecznych należy uznać poszczegól-
ne grupy docelowe tychże projektów, którymi są mieszkańcy gminy Janowice Wielkie, wał-
brzyska młodzież, seniorzy oraz jeleniogórskie organizacje pozarządowe, które zdecydowa-
nie stanowią najliczniejszą grupę, korzystającą ze wsparcia. Z tego też powodu o wskazanie 
korzyści poproszono pięciu wybranych przedstawicieli NGO. W tym przypadku ograniczo-
no się do oceny jedynie dwóch projektów: „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ra-
mach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” oraz „Modelowa współpraca admini-
stracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze”.

Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi, zidentyfikowano korzyści meryto-
ryczne, społeczne i rzeczowe. W pierwszej grupie znalazły się korzyści związane z doradz-
twem w zakresie: pomocy prawnej dotyczącej funkcjonowania i zakładania organizacji, 
pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i pisania wniosków. Do korzyści społecz-
nych zaliczono: możliwość uczestnictwa w spotkaniach integrujących środowisko NGO 
i współpracy w zakresie wolontariatu, rozwijanie aktywności w obszarze wyrażania opi-
nii, kształtowania programów i tworzenia polityk lokalnych we współpracy z samorządem. 
Respondenci wskazali także na korzyści rzeczowe, które dotyczyły możliwości korzystania 
z biura fundacji, jej komputerów i materiałów biurowych.

handel_wew_4-2015.indd   54 2015-10-21   14:13:29



LUCYNA WOJCIESKA 55

Podsumowanie

Organizacje non-profit coraz efektywniej wykorzystują fundusze strukturalne, które 
w latach 2004-2013 stanowiły podstawowy instrument procesu społecznej integracji eu-
ropejskiej. Fundacja Jagniątków, dzięki realizowanym projektom, pełni w nim rolę benefi-
cjenta: bezpośredniego, osiągającego korzyści finansowe oraz w formie zwiększenia zakre-
su i obszaru swojej działalności, a także pośredniego, odnoszącego korzyści merytoryczne, 
przez wzrost wiedzy i nabywania doświadczeń oraz społeczne w obszarze doskonalenia 
kompetencji społecznych i możliwości integracji z różnymi grupami. Natomiast beneficjen-
tami ostatecznymi działań fundacji są w głównej mierze jeleniogórskie organizacje pozarzą-
dowe, które osiągają korzyści: merytoryczne ‒ głównie w zakresie doradztwa dotyczącego 
pozyskiwania środków na działalność, zakładania i funkcjonowania organizacji; społeczne- 
w zakresie uczestnictwa w spotkaniach integrujących i pobudzających społeczną aktyw-
ność; rzeczowe- w zakresie korzystania z zasobów fundacji. 
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Non-Profit Organisations as Beneficiaries of the Process of European 
Integration on the Example of Jagniątków Foundation’s Activity

Summary 

An aim of considerations is to present non-profit organisations as beneficiar-
ies of the process of European integration on the example of activities carried out 
by the Jagniątków Foundation. The analysis covered the project activities of the 
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foundation in 2009-2013. To perform it the author used applied an individual in-
depth interview and an analysis of documents. In the light of the presented findings, 
the Jagniątków Foundation fulfils the role of direct and indirect beneficiary, while 
non-profit organisations – the role of final beneficiaries, what is presented on the 
grounds of actually achieved benefits, mainly substantial and social. In result of 
projects implementation, there grew, inter alia, the number of NGOs, hence the 
number and scope of activities being undertaken thereby. The structural funds cur-
rently play a significant role in development of the civic society, social dialogue and 
social competences. The article belongs to the case study category.

Key words: NGO, European integration, structural funds, Jagniątków Foundation.

JEL codes: L31, O17, F15, F36

Некоммерческие организации в качестве бенефициаров процесса 
европейской интеграции на примере деятельности фонда 
«Jagniątków»

Резюме 

Цель рассуждений – представить некоммерческие организации в качестве 
бенефициаров процесса европейской интеграции на примере деятельности 
фонда «Jagniątków». Провели анализ проектной деятельности фонда в период 
2009-2013 гг. Для его осуществления применили индивидуальное углублен-
ное интервью и анализ документов. В свете представленных результатов фонд 
«Jagniątków» выполняет роль непосредственного и косвенного бенефициара, 
а некоммерческие организации – роль конечных бенефициаров, что указали 
на основе действительно достигнутых выгод, в основном по существу и со-
циальных. В результате реализации проектов повысилось, в частности, чи-
сло неправительственных организаций и, тем самым, число и диапазон пред-
принимаемых ими действий. Структурные фонды в настоящее время играют 
значительную роль в развитии гражданского общества, социального диалога 
и общественных компетенций. Статья относится к категории анализа отдель-
ных проблем (англ. case study).

Ключевые слова: неправительственные организации, европейская интегра-
ция, структурные фонды, фонд «Jagniątków».

Коды JEL: L31, O17, F15, F36
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